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Taku orientēšanās sacensības

„Madonas un Krāslavas KAUSI 2011”
2011.gada 6.augustā, Madonā

NOLIKUMS
RĪKOTĀJI
Biedrības ISK „Krāslava” un „OK-Stiga”, Madonas BJSS.
Galvenais tiesnesis:
Anatolijs Lebedoks (SK – Krāslava)
Galvenais sekretārs:
Valdis Strods (IADC –Ausma)
Inspektors:
Jānis Gaidelis (OK-Stiga)
Distances:
Vjačeslavs Lukaševičs (SK – Krāslava)

tlf 26097627
tlf 26001700
tlf 28885241
tlf 29851819

SACENSĪBU CENTRS:
Madona. Smecersila sporta bāze
MĒRĶI UN UZDEVUMI:
- Popularizēt Taku-O, kā vienu no visaptverošākajiem aktīvās atpūtas veidiem;
- Radīt līdzvērtības un vienotības gaisotni plašās iedzīvotāju aprindās ar dažādām fiziskām
īpašībām;
- Dot iespēju katram personīgi noskaidrot un izvērtēt savas orientēšanās un navigācijas spējas;
- Noskaidrot labākos orientieristus Taku-O disciplīnā Paralimpiskajā grupā;
- Noskaidrot labākos orientieristus Taku-O disciplīnā Atklātajā grupā;
- Noskaidrot labāko Paralimpisko komandu.
DALĪBNIEKU GRUPAS:
Pēc Taku-O sacensību noteikumiem dalībnieki nekvalificējas pēc vecuma un dzimuma.
Paralimpiskā grupa „E”:
Dalībnieki, kuriem pārvietošanās notiek ar fizisku piepūli vai lietojot palīglīdzekļus u.c. īpašajām
vajadzībām (t.sk. arī ārēji neredzamām) un to ir apliecinājuši sacensību vietā uzrādot invalīdu
apliecību vai starptautiskās orientēšanās federācijas apstiprināto medicīnisko sertifikātu.
Atklātā grupa „E”:
Jebkurš Latvijas orientierists, kurš neatbilst paralimpisko dalībnieku grupām un kuram ir intrese un
vēlēšanās iepazīties ar Taku-O sacensību īpatnībām.
Iesācēju grupa „A” : Dalībnieki bez orientēšanās pieredzes. Vienkārša distance.
KOMANDAS:
Jebkura biedrība, klubs vai kolektīvs, kurā startē ne mazāk kā divi paralimpiskie dalībnieki veido
komandu. (Tai skaitā arī iesācēju grupā)
PROGRAMMĀ:
6.augustā
Plkst. 15:00 – 16:00
Plkst. 17:00

Dalībnieku reģistrācija Smecersila bāzē
Starts pirmajai minūtei (starta intervāls 1 minūte)

VĒRTĒŠANA:
Individuāli dalībnieku rezultātus vērtēs atbilstoši Latvijā pastāvošajiem Taku-O sacensību
noteikumiem,
http://www.lof.lv/lejupielade/Taku_o_noteikumi_5dec2009.pdf
Komandas rezultātu noteiks summējot divu labāko paralimpisko dalībnieku rezultātus.
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APBALVOŠANA:
Katrā „E” grupā pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar suvenīriem. Komandas apbalvos ar
kausiem.
Iesācēju „A” grupā pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar diplomiem.
PIETEIKUMI:
Iepriekšējie pieteikumi, norādot pilnu vārdu, uzvārdu, grupu, biedrību vai klubu (kolektīvu),
pasta vai e-pasta adresi, jāiesniedz līdz 2011.gada 3.augustam:
- sūtot pa e-pastu: gaidelis@inbox.lv
- piezvanot pa tālruni 28885241 (Jānis Gaidelis),
- Vārdiskie pieteikumi un Paralimpiskajiem dalībniekiem vienlaicīgi arī uzrādot invalīdu
apliecību, ir jāiesniedz sacensību vietā, reģistrējoties sekretariātā.
Visiem dalībniekiem pēc parauga uz info stenda, pilnībā jāaizpilda īpaša dalībnieku kontrolkartiņa.
FINANSES:
Dalībnieku maksa
Paralimpiskās un Atklātās grupas dalībnieki – 3 LVL
Kavējuma maksa (ja pieteikums iesniegts pēc 3.augusta vai netika iesniegts) – 5 LVL
Dalības maksu veic reģistrējoties sacensību vietā.
Dalības maksu var veikt arī ar pārskaitījumu:
Daugavpils pilsētas Orientēšanās sporta klubs „Stiga”, Šaurā iela 27-16, Daugavpils
Reģ.nr.40008024064
Banka „Ge Money Bank”, kods BATRLV2X
Konts: LV63 BATR 0051 J018 97900
CITI NOTEIKUMI:
Katrs dalībnieks pats ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un drošību distancē.
Klubiem (kolektīviem) vai dalībniekiem pašiem, ja ir vajadzība, sacensībās jānodrošina sev palīgi,
kuri distancē sniedz fizisko palīdzību (t.i. braucamkrēslu stūmēji, pavadītāji ar rokas atbalstu utml.).
Startējot apģērba un apavu izvēle ir brīva.

Būsiet mīļi gaidīti Madonā!!!
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